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Overlegorgaan van HBO-scholen   
met een accountancy-opleiding  
 
 

LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 
Vragen en uitwerkingen  

 
Hercules Bouw Groep 

 
 

Ochtendzitting 10.30 – 13.00 uur 
 

 
 
Samenstellers : Redactiecommissie OAT 
 
Datum : 2 juni 2015 
 
 
Toegestane literatuur: 
 
- Handboek 2014 Deloitte of Handboek 2014 E&Y of KPMG Jaarboek 2013/2014 
- Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) of de studentenversie HRA of VRA 
- VGBA per 1 januari 2014, inclusief toelichting (mits ingebonden of in mapje) 
- ViO per 1 januari 2014, inclusief toelichting (mits ingebonden of in mapje) 
- WWFT(mits ingebonden of in mapje) 
 
 

Tijdsindicatie in minuten per vraag  

vraag 1 15 
vraag 2 31 
vraag 3 17 
vraag 4   9 
vraag 5 38 
vraag 6 24 
vraag 7  16 
 150 
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Vraag 1 Initiële cijferanalyse (15 minuten) 

 
Beschrijf voor elk van de hierna genoemde posten in de geconsolideerde 
conceptjaarrekening 2014 van Hercules Bouw Holding NV: 

- De post vorderingen op aandeelhouders die onder Financiële vaste activa 
staat; 
- De post kredietinstellingen die onder de Kortlopende schulden staat; 

waarom deze qua aard, samenstelling en/of grootte van de post een potentieel 
risicogebied vormen voor de accountantscontrole. Schenk hierbij zo mogelijk ook 
aandacht aan de grondslagen van waardering en resultaatbepaling. 
Betrek in uw motivatie 

- de grootte van de post, 
- de kenmerken van de post en 
- de controleaspecten (waaronder begrepen de beweringen over de posten). 

 
Uitwerking: 
Vorderingen op aandeelhouders: (5 punten: verdeling 1, 2, 2) 
Grootte van de post: € 18 467 is 9% van het totaal vermogen ad € 212.704 en 30% 
van het Eigen Vermogen ad € 61.308. Daarom van diepgaand belang voor de 
jaarrekening. 
Kenmerken: Het gaat hier om leningen in het kader van een management buy-out. 
De post is gestegen met ruim € 1 miljoen. Dit is opvallend gegeven de situatie waarin 
het bedrijf verkeert. In hoeverre zijn deze vorderingen volwaardig? Welke 
zekerheden zijn verstrekt? 
Controleaspecten gezien de kenmerken: juistheid en waardering van de leningen en 
presentatie en toelichting. 
 
Kredietinstellingen (5 punten: verdeling 1, 2, 2) 
€ 15,5 mln. is 13% van het balanstotaal, dus van diepgaand belang. 
Kenmerken:  
- Stijging van € 4,5 naar € 15,5 mln., dus stijging van 244% 
- Gezien de slechte economische situatie en de komende herfinanciering is dit een 

probleem. De banken willen niet meer financieren. De langlopende schulden aan 
kredietinstellingen zijn naar 0 gedaald. Kan Hercules wel aan de kortlopende 
verplichtingen voldoen? 

- Controleaspecten: Volledigheid van de schulden. Continuïteit van de 
onderneming: als financiering niet meer mogelijk is. Presentatie: de classificatie 
kort- en langlopend en toelichting over de zekerheden die zijn verstrekt aan de 
kredietinstellingen. 

 
Vraag 2 Risicoanalyse (31 minuten) 
 
2a De Hercules Bouw Groep verkeert zoals beschreven in een slechte financiële 

positie. Noem drie verschillende belangrijke (inherente) risico’s die de 
accountant betrekt bij het opstellen van zijn controleplan ten behoeve van de 
jaarrekeningcontrole 2014 van Hercules Projectontwikkeling BV uitgaande 
van de meest waarschijnlijke tendentie als gevolg van deze slechte financiële 
situatie. Geef voor elk van de hieronder genoemde onderdelen uit paragraaf 3.2 
(Hercules Projectontwikkeling BV) gemotiveerd één (inherent) risico, 
rekening houdend met de meest waarschijnlijke tendentie. 
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1. Verkoop: bouwopdrachten uitgevoerd voor derden 
2. Verkoop: projecten voor eigen rekening  
3. Uitvoering\ Kwaliteitscontrole 

 
2b Geef voor ieder bij vraag 2a genoemd (inherent) risico twee concrete 

maatregelen van interne beheersing waarmee het risico kan worden afgedekt of 
beperkt. 

 
Antwoord 
Algemeen: (9 punten: 3 per risico)(9 punten: 3 per set goede IBM) 
Gegeven de slechte economische situatie zal er een tendentie zijn om het eigen 
vermogen hoger voor te stellen dan het werkelijk is. De activa kunnen hoger 
voorgesteld worden ofwel niet juist en/of de schulden kunnen lager voorgesteld 
worden ofwel onvolledig. Op de resultatenrekeningen kunnen de opbrengsten hoger 
voorgesteld worden en de kosten lager. 
 
1. Verkoop: bouwopdrachten uitgevoerd voor derden 
 
1a.  De opdrachten worden in termijnen betaald. De gemaakte kosten worden 

geboekt op onderhanden projecten. Het gefactureerde bedrag wordt afgeboekt 
van de onderhanden projecten. Risico is dat de post onderhanden projecten te 
hoog is gewaardeerd. Dit kan omdat teveel kosten zijn geboekt op de 
onderhanden projecten of dat verliezen niet zijn afgeboekt. Dit risico is reëel 
gegeven de slechte financiële situatie en de tendentie om de activa te 
flatteren. 

 
IBM: Richtlijnen van de directie voor het aannemen van projecten op basis van 
vaste aanneemsommen. Dit zal betrekking hebben op de voorcalculatie per 
fase door het bedrijfsbureau en de opslag om te komen tot een aanneemsom. 
Procedure voor het vastleggen van de werkelijke kosten en verbruiken per 
bouwfase en de analyse van de verschillen tussen deze kosten en de 
voorcalculatie door de administratie. Administratie controleert de naleving van 
deze richtlijnen. 
 

1b. Indien sterk afgeweken moet worden van de standaardontwerpen dient de 
klant extra te betalen als de opdracht niet doorgaat. De meerkosten worden 
gemaakt en de factuur wordt verstuurd. Risico: de debiteuren betalen deze 
rekeningen niet. De post Debiteuren is niet juist gewaardeerd. 
  
IBM: Richtlijnen van de directie voor in rekening brengen van kosten van het 
ontwerp. Dit vastleggen in de contracten. Procedure voor als er niet tijdig 
wordt betaald. Adequate debiteurenadministratie. Administratie controleert of 
contracten volgens richtlijnen zijn opgesteld en zijn geautoriseerd. Controle op 
tijdige incasso en zo niet worden er incassomaatregelen genomen. Ouderdom 
en omvang debiteurensaldi beoordelen.  

 
1c. Garantieverplichtingen: Onvolledig verantwoorden van de verplichtingen uit 

hoofde van garantie. Dit is zeer reëel gegeven de slechte financiële situatie, 
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de onderneming kan de neiging hebben de verplichtingen lager voor te stellen. 
Dit raakt de post overige voorzieningen. 
 
IBM: Administratie bepaalt per project de mogelijke verplichtingen aan de hand 
van ervaringen uit het verleden en de gegevens uit de projectadministratie. 
Registratie van ingediende garantieclaims en functiescheiding tussen 
uitvoeren van de projecten, registratie van de claims, afwikkeling van de 
claims door afdeling Service en garantie. Adequate garantieadministratie. De 
directeur autoriseert het ontstaan en de afwikkeling van de claim. 
 

1d. Boetebepalingen voor te laat leveren en/of kwaliteit niet volgens afspraak. 
Onvolledig verantwoorden van de verplichtingen. Dit is zeer reëel gegeven de 
slechte financiële situatie, de onderneming kan de schulden willen flatteren. 
Gegeven de financiële situatie is het niet te verwachten dat ten onrechte 
boetes (kosten) worden verantwoord.  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen worden niet vermeld om de zaken 
beter voor te stellen. 

 
IBM: Er zullen richtlijnen moeten zijn met betrekking tot acceptabele 
boetebepalingen. Er zal een adequate contractadministratie moeten zijn 
waarin eventuele boetepalingen worden vastgelegd. De afdeling 
kwaliteitscontrole moet van alle contracten vaststellen dat er overeenkomstig 
de contracten wordt geleverd. Het bedrijfsbureau moet de voortgang van de 
projecten in de gaten houden om zo tijdig te constateren dat er mogelijk te laat 
geleverd gaat worden. Administratie controleert de naleving van de richtlijnen. 

 
2. Verkoop: projecten voor eigen rekening 
 
2a. Risico dat projecten met verlies worden afgesloten en daardoor te hoog 

gewaardeerd zijn. Dit raakt de post onderhanden werk. 
 
IBM: - Nagaan of alle vergunningen aanwezig zijn en de financiering geregeld 
is voor aanvang. Goede schatting van de mogelijke verkoopprijs van het 
project. De uitgangspunten van de schatting moeten juist zijn en onderbouwd 
moet zijn hoe tot een bepaalde prijs is gekomen.  
Autorisatie van de projecten voor eigen rekening door de directie. 
Per bouwfase de werkelijke kosten vergelijken met de voorcalculatie. Ook 
moet regelmatig worden beoordeeld of de verkoopprijs niet moet worden 
bijgesteld. Directie zal dit beheersen met richtlijnen en administratie zal de 
naleving nagaan. 
 

2b Risico dat klanten worden gefactureerd maar niet kunnen of willen betalen. 
Gegeven de financiële situatie niet onwaarschijnlijk. Dit raakt de post debiteuren. 

 
IBM: - Contracten moeten regels bevatten over factureren en maatregelen die 
de onderneming kan nemen als er niet wordt betaald; zoals niet opleveren. 
Bouwproject kan worden gestopt als er niet wordt betaald. 
Kredietwaardigheidscontroles uitvoeren. Saldobevestigingen opvragen. 
Ouderdom en omvang debiteurensaldi beoordelen. 
Administratie controleert naleving van de richtlijnen. 
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3.  Uitvoering 
 
3a. Gegeven de moeilijke situatie in de bouw zullen de projecten scherp 

gecalculeerd zijn. Projectleiders kunnen besluiten om mindere kwaliteit te 
accepteren van onderaannemers en goedkopere oplossingen te bedenken. Dit 
in de hoop dat de klant er niet achter komt. De onderhanden projecten zijn te 
hoog gewaardeerd en als er gefactureerd is en debiteuren betalen niet dan is 
het debiteurensaldo te hoog. Het gevolg kan ook zijn dat de 
boeteverplichtingen onvolledig verantwoord zijn.  
Dit kan reëel zijn gegeven de slechte financiële situatie.  

 
IBM: Er zullen richtlijnen moeten zijn. De afdeling kwaliteitscontrole moet de 
kwaliteit bewaken. Projectleiders moeten weten wat de criteria zijn voor 
kwaliteit en in hoeverre mag worden afgeweken van het bestek? Administratie 
controleert de naleving van de richtlijnen. 
Procedure voor als er niet tijdig wordt betaald. Controle op tijdige incasso en 
zo niet worden er incassomaatregelen genomen. Ouderdom en omvang 
debiteurensaldi beoordelen.  

 
3b. Door gewijzigde inzichten van de klant kan meerwerk ontstaan. Risico: meer 

meerwerk wordt verantwoord dan waar opdracht toe is gegeven. Dit wordt niet 
betaald. Vorderingen uit hoofde van meerwerk onjuist. 

 
IBM: Er zullen richtlijnen moeten zijn t.a.v. acceptatie meerwerk (aanpassing 
contract). Voor al het meerwerk moeten er contracten zijn. Meerwerk 
aansluiten met de uitvoeringsverslagen. Procedure voor als er niet tijdig wordt 
betaald. Controle op tijdige incasso en zo niet worden er incassomaatregelen 
genomen. Ouderdom en omvang debiteurensaldi beoordelen.  
 

3c. Meerwerk wordt uitgevoerd en wordt betaald door de klant. De kosten worden 
geboekt maar de omzet en de betaling van de klant niet. Vanwege de slechte 
financiële situatie wordt zo geld aan de onderneming onttrokken. Gevolg: de 
omzet wordt onvolledig verantwoord.  

 
IBM: Richtlijnen over het aangaan van contracten voor meerwerk. Volgens de 
richtlijn mag meerwerk uitgevoerd worden als er een contract is gesloten. 
Verband leggen tussen gecontracteerd meerwerk, uitgevoerd meerwerk en 
betaald meerwerk. Verschillenanalyse: kosten begroot voor een project 
vergelijken met de werkelijke kosten. 

 
2c Beargumenteer voor één van de bij vraag 2a beschreven risico’s of er sprake 

is van een significant risico.  
 
Antwoord (3 punten) 
Fraude:   Zaken bewust beter voorstellen: debiteuren te hoog, onderhanden 

projecten te hoog, verplichtingen te laag, omzet te laag 
Complex:  Fouten met het bereken van het gerealiseerd resultaat per fase bij de 

onderhanden projecten 
Subjectiviteit: Bepalen van de voorziening voor debiteuren of garantie 
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Vraag 3 Kasstroomoverzicht (17 minuten) 

 
3a Geef gemotiveerd aan of het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 

directe of de indirecte methode. 
 
(3 punten) Uitgangspunt bij het bepalen van de kasstroom uit operationele 
activiteiten is het resultaat, aangepast voor afschrijvingen en mutaties in 
voorzieningen en in werkkapitaal. Deze opstelling is kenmerkend voor de 
indirecte methode. 
 

3b    Het kasstroomoverzicht begint met het resultaat na belastingen. Dit is niet in 
overeenstemming met de voorkeur van de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving. Geef aan met welke post het kasstroomoverzicht begint bij 
toepassing van de in vraag 3a bedoelde methode volgens de voorkeur van de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 

 
(3 punten) Volgens RJ 360.212 begint het kasstroomoverzicht bij toepassing 
van de indirecte methode bij voorkeur met het bedrijfsresultaat (Handboek 
Deloitte 2014 pag. 446). 
 

In het kasstroomoverzicht is niet opgenomen welk bedrag er aan winstbelasting is 
betaald of ontvangen. 
 
3c Geef de berekening van het in 2014 betaalde of ontvangen bedrag aan 

winstbelasting. 
 
(5 punten: 1 punt per regel plus 1 punt voor alle regels goed) 
Belastingbate 7.010 
Mutatie uitgestelde belastingvordering - 1.369 
Mutatie uitgestelde belastingverplichting - 542 
Mutatie acute belastingschuld - 247 
Ontvangen belasting in 2014 4.852 

 
 
Vraag 4 Uitkeerbaarheid eigen vermogen (9 minuten) 
 
Bepaal de omvang van het uitkeerbare vermogen van Hercules Bouw Holding NV op 
grond van de balans per 31 december 2014. 

 
(6 punten) 
Eigen vermogen eind 2014 61.308 (3 punten) 
Gestort en opgevraagd kapitaal    1.450 (3 punten) 
Uitkeerbaar vermogen eind 2014 59.858 
Of 
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Agio 3.181 (1 punt) 
Overige reserves 72.181 (1 punt) 
Niet verdeelde winst -14.277 (2 punten) 
Wettelijke reserve omrekeningsverschillen -  1.227 (2 punten) 
 59.858 

 

Vraag 5 Bestuurlijke informatieverzorging met betrekking tot de onderhanden 
projecten van Hercules Projectontwikkeling BV (38 minuten) 

Ga er bij de beantwoording van vraag 5 vanuit dat de continuïteit van Hercules 
Projectontwikkeling BV niet onder druk staat en een passend stelsel van interne 
controlemaatregelen mogelijk is.  

5a  Noem vijf risico’s ten aanzien van de betrouwbaarheid van de verantwoording 
van de onderhanden projecten. 

(5 punten) 
1. Geen rekening gehouden met extra kosten, dan is het OHP te hoog 

gewaardeerd. 
2. Verschuivingen tussen kosten geboekt op opdrachten voor derden en eigen 

projecten dan OHP niet juist 
3. Verschuiving tussen individuele projecten: OHP niet juist 
4. Volledigheid en juistheid van de verantwoording van gedeclareerde termijnen: 

bewaken van liquiditeit 
5. De kwaliteit van de onderhanden projecten is niet volgens afspraak en 

daardoor te hoog gewaardeerd 
6. Juistheid van de aan de projecten toegerekende kosten 
7. Juistheid van de gehanteerde tarieven 
8. De gerealiseerde bouwfasen lopen achter ten opzichte van de planning: door 

de achterstand zijn boetes te verwachten 
9. Volledige verantwoording meerwerk 
10. Juiste verantwoording minderwerk 

Per risico 1 punt, maximaal 5 punten.  
 
5b Noem vier belangrijke punten waarover de directie van Hercules 

Projectontwikkeling informatie wil ontvangen ten aanzien van onderhanden 
projecten.  

 
(2 punten) 

1. Voortgang van de bouwprojecten ten opzichte van de planning 
2. Totaal van de projectresultaten ontleed naar kostensoorten 
3. Stand en mutaties onderhanden projecten 
4. Percentage meerwerk 
5. Percentage minderwerk 
6. Percentage van de projecten dat volgens planning verloopt 
7. Percentage van de projecten dat bij oplevering wordt goedgekeurd 
 1 punt per item, maximaal 2 punten. 
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5c  Welke functiescheiding is vereist voor een betrouwbare verantwoording van de 
onderhanden projecten? Noem: 

  - de relevante afdelingen 
- taken van de afdeling 
- aard van de afdeling (beschikkend, bewarend, uitvoerend, registerend dan 

wel controlerend) 
  
 (6 punten: 3 x 2) 

 Verkoop is beschikkend ten aanzien van de opdracht die tot onderhanden 
projecten leidt 

 Bedrijfsbureau intern beschikkend ten aanzien van voorcalculatie, planning en 
voortgangscontrole 

 Inkoop beschikkend ten aanzien van de voor de projecten benodigde 
materialen 

 Uitvoering is uitvoerend. Bouwvakkers voeren uit en projectleiders autoriseren 
gemaakte uren en verbruikte materalen 

 Magazijnmeester bewarend, legt afgifte materialen vast in voorraadbestand 
o.v.v. projectcode 

 Administratie registerend en controlerend en voert financiële nacalculatie en 
verschillenanalyse uit. 

 Normering: Vooral van belang is de functiescheiding tussen bedrijfsbureau, 
bouwvakkers en administratie. 
 
5d  Geef drie relevante verbandscontroles met betrekking tot de onderhanden 

projecten. 

(6 punten: 3 x 2) 
1. Som jobtime plus indirecte uren = shop time plus vakantie en ziekte = paid 

time 
2. Jobtime = Ingang projectadministratie 
3. Paid time -/- overwerk = gecontracteerde arbeidstijd 
4. Afboeking magazijn = opboeking projectbestand (voor standaardmaterialen) 
5. Afboeking inkoopbestand = opboeking projectbestand (voor specifiek voor 

projecten ingekochte materialen)= opboeking crediteurenbestand 
6. Afboeking projectbestand = gefactureerde termijnen 
7. Opboeking debiteurenbestand = opboeking gefactureerde termijnen  
8. Opboeking debiteuren is afboeking OHP  

 
5e Geef drie overige controles met betrekking tot de onderhanden projecten zoals 

die door het hoofd administratie dienen te worden uitgevoerd.  

 (6 punten: 3 x 2) 
Per project in detail 

1. Juistheid van de projectkosten t.o.v. bestek en de voorcalculatie: passen de 
kosten in het project? 

2. Nacalculatie en verschillenanalyse per fase per project 
3. Detailcontrole op de juistheid van de gehanteerde uurtarieven 
4. Meerwerk t.o.v. contract, de planning en voorcalculatie 
5. Tijdigheid van de facturering a.d.h.v. de voorgangsrapportage per project en 

waarneming ter plaatse 
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6. Controle op en autorisatie van uren en kosten door projectleider 
7. Waarneming ter plaatse: bestaat het project, hoe verhoudt de werkelijke 

voortgang zich tot de geplande. 
 
Vraag 6 Onderhanden projecten in opdracht van derden (24 minuten) 
 
Volgens de waarderingsgrondslagen worden de onderhanden projecten in opdracht 
van derden gewaardeerd tegen kostprijs plus de tot dan toe opgenomen winst, naar 
rato van de voortgang van het project, gecorrigeerd voor verwachte verliezen en 
verminderd met gefactureerde termijnen. 
 
6a  Leg uit waarom Hercules Bouw Holding NV in de geconsolideerde winst-en-

verliesrekening als afzonderlijk onderdeel van de bedrijfsopbrengsten de post 

“mutatie onderhanden projecten” opneemt. 

 
(5 punten) 
Bij waardering van onderhanden projecten volgens de percentage-of-
completion methode en een categorische resultatenrekening onderkent de RJ 
twee varianten voor de verantwoording van de projectopbrengsten. Hercules 
heeft gekozen voor de volgende variant: De gehele aanneemsom wordt bij 
oplevering van het werk als netto-omzet verantwoord. In dat geval worden de 
projectopbrengsten volgens RJ 221.401 gepresenteerd als Mutatie 
onderhanden projecten zolang het werk nog niet is voltooid (Handboek Deloitte 
2014 paragraaf 12.6, pag. 207). 

 
 
In de toelichting op de Overige vorderingen en de Overlopende passiva zijn 
bedragen opgenomen wegens Nog te declareren termijnen respectievelijk Nog te 
betalen kosten voor afgesloten projecten. 
 
6b Leg uit wat de aard is van deze twee posten. 
 

(5 punten) 
Als een projectopdracht gereed is, wordt de post onderhanden projecten 
afgeboekt. De gehele waarde van het project (geboekte kosten plus 
geactiveerde winst/evt. verlies) wordt tegengeboekt op de rekening Mutatie 
onderhanden projecten. Het gehele bedrag van de gefactureerde termijnen 
wordt als netto-omzet geboekt. Voor een op deze wijze afgesloten project 
kunnen na de balansdatum nog facturen en dergelijke wegens te betalen 
kosten en/of nog te factureren termijnen voorkomen. Door bij de 
projectafsluiting rekening te houden met deze nog te verwachten kosten en 
termijnen worden toch alle kosten en opbrengsten van het project al in de 
resultatenrekening verantwoord. De nog te betalen kosten respectievelijk nog te 
declareren termijnen worden dan onder de overlopende passiva respectievelijk 
de vorderingen opgenomen. 
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Hercules Bouw Holding NV past voor de presentatie van de Onderhanden projecten 

in de balans een methode toe die niet de voorkeur heeft van de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving. 

 
6c Bereken de solvabiliteitsratio (Eigen vermogen als percentage van het 

balanstotaal), zowel voor de door Hercules Bouw Holding NV gepresenteerde 

geconsolideerde balans per 31 december 2014 als in het geval dat Hercules 

Bouw Holding NV de voorkeursmethode van de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving zou toepassen. 

 
(6 punten) 
Het heeft de voorkeur van de RJ om onderhanden projecten met een positief 
saldo aan de actiefzijde op te nemen als afzonderlijke post en onderhanden 
projecten met een negatief saldo aan de passiefzijde onder de kortlopende 
schulden. Voor Hercules betekent dit dat de post Onderhanden projecten aan 
de actiefzijde zou toenemen tot een bedrag van € 16.635.000. Onder de 
kortlopende schulden zou een bedrag worden opgenomen van € 12.196.000. 
Het balanstotaal zou dan ook toenemen met dit laatste bedrag. 
De solvabiliteitsratio is nu 61.308 / 212.704 * 100% =  28,8%. 
Bij toepassing van de voorkeursmethode van de RJ wordt dit 61.308 / 224.900 * 
100% = 27,3%. 

 
 
Vraag 7 VGBA en Onafhankelijkheid (16 minuten) 
 
In deel 2, punt 2.2 van de casus is aangegeven dat de Raad van Bestuur van 
Hercules Bouw Holding NV medio 2014 R. de Vreede RA heeft gevraagd hen te 
adviseren over de waardebepaling van de materiële deelneming Hercules 
Infrastructuur BV en te overleggen met potentiele kopers over de verkoop van 
Hercules Infrastructuur BV. 
 
7a  Geef gemotiveerd en gestructureerd aan op basis van de VGBA en ViO of R. 

de Vreede RA, als verantwoordelijk controlerend accountant, mag adviseren 
over de waardebepaling en overleggen met potentiele kopers over de verkoop. 

   
 
Uitwerking vraag 7 (11 punten)  
 
1. Geef een beoordeling van de situatie (1 punt) 

R. de Vreede RA is gevraagd te adviseren over de waardebepaling van 
Infrastructuur BV en te overleggen met potentiële kopers over de verkoop van 
dit bedrijfsonderdeel. Dit terwijl de Vreede de jaarrekening controleert van de 
Hercules Groep. In dit geval is wellicht sprake van het behartigen van de 
belangen van zijn opdrachtgever. 
 

2. Benoem de relevante fundamentele beginselen (4 punten) 
Integriteit (par 2.3) is uiteraard van belang. 1 punt 
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Objectiviteit is in het geding.2 punten VGBA art. 11 is aan de orde omdat de 
klant de Vreede vraagt het gesprek met een potentiële overnamekandidaat 
(mede) te voeren. Bij dit verzoek van de klant bestaat de valkuil dat de 
accountant zich teveel laat meeslepen door de belangen van Hercules. 
Vakbekwaamheid (VGBA art. 12)1 punt: is hij wel deskundig genoeg om 
hierover te kunnen adviseren? 

 
3. Benoem de bedreigingen voor het zich houden aan de fundamentele 

beginselen (VGBA T1) (2 punten: 2 * 1) 
Bedreiging als gevolg van eigenbelang, de accountant wil extra omzet 
behalen. 
Ook is er een bedreiging van belangenbehartiging, de accountant zal wellicht 
het belang van zijn opdrachtgever willen behartigen en te veel in verband 
worden gebracht met de standpunten en belangen van Hercules Groep. 
 

4. Beoordeling (2 punten: 2*1) 
De accountant moet inschatten of een risico aanvaardbaar is. Dit hangt niet 
alleen af van de inschatting van het risico door de accountant zelf, maar ook 
van hoe een objectieve, redelijke en goed geïnformeerde derde (zoals 
bedoeld in art 20 van de VGBA) tegen dit risico aankijkt. 
In art 20 ViO staat dat het niet is toegestaan dat de accountant naast de 
controle van de jaarrekening een non-assurance dienst verleent die van 
materiële invloed is op de jaarrekening (wat hier het geval zal zijn) en 
subjectief / niet-routinematig is (ook het geval) en leidt tot een bedreiging uit 
hoofde van belangenbehartiging.  

 
5. Conclusie (1 punt) 

Omdat de overname materieel is mag de accountant geen advies geven. 
 

6. Documenteren (1 punt) 
Documenteren van alle overwegingen en berekeningen om te komen tot de 
conclusie onder punt 6. 
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Overlegorgaan van HBO-scholen   
met een accountancy-opleiding  

                                            

LANDELIJK EXAMEN – OAT 

 
Vragen en uitwerkingen 

 
Hercules Bouw Groep 

 
voor de 

 
middagzitting 14.00 – 16.30 uur 

 
 

 
Samenstellers : Redactiecommissie OAT 
 
Datum :  2 juni 2015 
 
 

Toegestane literatuur: 
 
- Handboek 2014 Deloitte of Handboek 2014 E&Y of KPMG Jaarboek 2013/2014 
- Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) of de studentenversie HRA of VRA 
- VGBA per 1 januari 2014, inclusief toelichting (mits ingebonden of in mapje) 
- ViO per 1 januari 2014, inclusief toelichting (mits ingebonden of in mapje) 
- WWFT(mits ingebonden of in mapje) 

Tijdsindicatie in minuten per vraag  

vraag 1 35 
vraag 2 15 
vraag 3 36 
vraag 4 15 
vraag 5 24 
vraag 6  10 
vraag 7  15 
 150 
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Vraag 1 Controle van de lonen en salarissen van Hercules Projectontwikkeling 
BV (35 minuten) 
 
Beschrijf het controleprogramma van de post lonen en salarissen van Hercules 
Projectontwikkeling BV zoals de accountant die uit moet voeren. Indien nodig kunnen 
activiteiten en vastleggingen van het hoofdkantoor bij deze controle worden 
betrokken. 
 
Besteed hierbij aandacht aan: 
- twee doelstellingen; 
- drie risico’s; 
- de organisatiebeoordeling waarbij in ieder geval 3 belangrijke 

organisatieaspecten genoemd dienen te worden; 
- de cijferbeoordeling met maximaal 4 elementen; 
- drie concrete overige controlewerkzaamheden. 
 
UITWERKING (23 punten) 
 
Doelstelling (3 punten) (1 doel 1 punt, 2 doelen 3 punten) 

 Juistheid van de personeelskosten  

 Volledigheid van de verplichtingen (loonbelasting en sociale premies) 
 
Risico’s (5 punten)(1 risico 1 punt, 2 risico’s 3 punten en 3 risico’s 5 punten) 
- Verkeerde inhoudingen of opslagen zijn berekend waardoor de verplichting voor 

sociale lasten of loonbelasting niet volledig is en de loonkosten niet juist zijn 
- Loonkosten en sociale lasten door elkaar gehaald zodat de presentatie niet juist is 
- Loonkosten op de verkeerde rekening geboekt waardoor de waardering 

onderhanden projecten niet juist is 
- Onvolledige verwerking uren die doorberekend worden aan klanten (regiewerk) 

waardoor de omzet (meerwerk) onvolledig wordt verantwoord 
- Onvolledige verwerking uren waardoor de verplichtingen (loon, premie, belasting) 

onvolledig zijn 
Organisatiebeoordeling personeelsaangelegenheden (maximaal 6 punten; 3 * 2 
punten) 
Functiescheiding: (2 punten) 

 Directie beschikkend: begroting autoriseren, bepalen arbeidsvoorwaarden, 
procedure over het verantwoorden van de gewerkte uren en autoriseren 
uitbetaling 

 Human resources is beschikkend: sluit contracten overeenkomstig de 
richtlijnen directie 

 Medewerker voert gewerkte uren in, daarna goedkeuring projectleider 

 Administratie verwerkt gegevens en stelt deze ter beschikking aan het 
hoofdkantoor dat zorgt voor uitbetaling van de lonen 

 Administratie en Finance en Control controleert naleving richtlijnen en 
beoordeelt de bedragen 

  
Richtlijnen en procedures: (2 punten) 

 Arbeidsvoorwaarden 

 Plannen en inzet personeel 

 Sluiten van contracten 
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 Verantwoorden van de uren: per dag per project 

 Verwerken van de lonen door de administratie 

 Administratie moet per project de werkelijke uren vergelijken met de 
voorcalculatorische uren: verschillen analyseren en rapporteren 

 Uitbetalen van de lonen 
 
Begroting (2 punten) 
Werkelijke loonkostenkosten worden, per samenstellend bestanddeel, begroot en 
vergeleken met de werkelijkheid 
 
Automatisering (2 punten) 
General controls: werknemers kunnen uren invoeren na invoer van password. Er 
worden back ups gemaakt en er zijn recovery procedures. Logging van gebruik 
bestanden en programma’s. Er zijn beveiligingsmaatregelen zoals tegen virussen en 
hackers, gebruik maken van encryptie, firewalls en virusscanners. 
Afsluiten met lijncontrole om bestaan vast te stellen. 
 
HRM (personeelsadministratie) (2 punten) 
Deze muteert het peroneelscontractenregister en legt de gegevens vast in de 
personeel-administratie. Het standenrister brutolonen en totaal FTE wordt 
gemuteerd. 
 
Cijferbeoordeling (4 punten) 
Nadat de accountant de cijfers in de jaarrekening heeft aangesloten met de 
onderliggende financiële administratie voert hij een cijferbeoordeling uit in relatie tot 
begroting en vorig jaar. 
Hierbij besteedt hij aandacht aan: 

 Gemiddeld loon per fte  

 Gemiddelde omzet per fte 

 Verhouding indirecte uren in relatie tot directe uren 

 % overuren in verhouding tot de totale directe uren 

 Verantwoorde overuren in relatie tot de geboekte kosten lonen en salarissen 

 Verhouding sociale lasten/premies t.o.v. kosten lonen en salarissen 

 Verantwoorde jubileum-uitkeringen 
Richtinggevend voor verdere controle 
 
Overige controlewerkzaamheden (5 punten) )(1 maatregel 1 punt, 2 stuks 3 
punten en 3 stuks 5 punten) 
Beginstand + in dienst – uit dienst = eindstand van standenregister 
Standenregister = brutosalaris van salarisadministratie 

 Controle of de juiste inhoudingspercentages zijn gebruikt 

 Controle van de bruto- netto berekeningen 

 Uitvoeren van detailcontroles met behulp van signaallijsten uit het 
geautomatiseerde systeem. Bijvoorbeeld: 

o veel overuren geboekt op een project 
o signaallijst van niet bestaande projecten waarop wel uren zijn 

verantwoord 
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o signaallijst van projecten waar de uren volgens de 
projectenadministratie en aantal uren volgens de planning grote 
afwijkingen vertonen 

 Autorisatie uren door bevoegde functionaris aan de hand van autorisatietabel 

 Controle op de indirecte uren. De accountant neemt kennis van de interne 
analyse van de indirecte uren. Hij vergelijkt het aantal indirecte uren per 
project en controleert of de indirecte uren zijn geautoriseerd 

 Controle op de juistheid van de verantwoorde uren. Vooral in periodes waarin 
veel overuren zijn geboekt, dan wel voor personeelsleden waar veel overuren 
aan zijn uitbetaald. Controle op autorisatie van de overuren en juistheid aan 
de hand van onderliggende projectadministratie en eventueel de contracten in 
verband met overschrijding van de deadline 

 Voortgezette controle op de met de lonen en salarissen verband houdende 
balansposten 

 
Vraag 2 Belastingen (15 minuten) 
 
In de toelichting op de conceptjaarrekening van Hercules Bouw Holding NV is 
vermeld dat het effectieve belastingpercentage voor de groep in het boekjaar 2014 
32,9% bedraagt. 
 
2a Geef een controleberekening van het effectieve belastingpercentage over 2014. 

 
Uitwerking (4 punten: goed of fout) 
Resultaat voor belastingen  -19.954.000 
Resultaat deelnemingen  -1.333.000 
Totaal resultaat voor belastingen  -21.287.000 
 
Belastingbate  7.010.000 / 21.287.000 = 32,9% 

 
 
Als belangrijkste verklaring voor het afwijkende effectieve belastingpercentage over 
2014 wordt in de toelichting op de conceptjaarrekening van Hercules Bouw Holding 
NV genoemd dat er sprake is van fiscaal niet aftrekbare kosten, met name de 
afschrijving op goodwill. 
 
2b Beargumenteer waarom de afschrijving op goodwill niet de belangrijkste 

verklaring kan zijn voor het afwijkende effectieve belastingpercentage. 

 

Uitwerking (3 punten) 
Omdat de afschrijving op goodwill fiscaal niet aftrekbaar is, is er sprake van een 
overdruk. Omdat Hercules een hogere dan verwachte belastingbate presenteert 
is er in de geconsolideerde jaarrekening juist sprake van onderdruk. De 
afschrijving op goodwill kan daarom geen verklaring zijn voor de hoger dan 
verwachte belastingbate. 
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Onder de financiële vaste activa is een post Latente belastingen opgenomen van 
€ 1.394.000. Gezien de actuele verliessituatie bij Hercules heeft deze post betrekking 
op fiscaal in de toekomst te verrekenen verliezen (carry forward). 
 
2c Geef aan onder welke voorwaarden het is toegestaan deze latente belastingen 

in de balans te activeren. 
 

Uitwerking (3 punten) 
Voor de fiscaal in de toekomst te verrekenen verliezen wordt een actieve 
belastinglatentie opgenomen, voor zover het waarschijnlijk is dat voldoende 
fiscale winst beschikbaar zal zijn om de actieve belastinglatentie te realiseren 
(RJ 272.406). 

 
 
Vraag 3 Voorziening voor Jubileumuitkeringen (36 minuten)  
 
De Voorziening voor jubileumuitkeringen bestaat uit de voorziene toekomstige 
uitkeringen in verband met jubilea. De onderneming verstrekt aan het personeel op 
basis van de omvang van het dienstverband overeenkomstig de bepalingen van de 
collectieve arbeidsovereenkomst jubileumuitkeringen bij het behalen van de 
volgende dienstjaren: 
 

1. Bij 12,5 jaar in dienst ontvangen werknemers eenmalig € 1000.  

2. Bij 25 jaar in dienst ontvangen werknemers eenmalig € 2000. 

3. Bij 30 jaar in dienst ontvangen werknemers eenmalig € 3000. 

Op deze wijze probeert de directie de betrokkenheid van het personeel te vergroten 
en het verloop tegen te gaan. De voorziening wordt bepaald door het berekenen van 
de contante waarde van de toekomstige uitkeringen. 
 

 
Gevraagd Jubileumuitkeringen (10 minuten) 
 
3a Stel vast dat de voorziening voor jubileumuitkeringen ad € 709.000 in de 

geconsolideerde balans per 31 december 2014 voldoet aan de richtlijnen voor 
de Jaarverslaggeving voor het opnemen van een voorziening. 

 
(6 punten) 
De voorwaarden voor het opnemen van een voorziening zijn (Handboek 
Deloitte 2014 blz. 267): 
1. De rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk); 

2. Het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een 

uitstroom van middelen noodzakelijk is; en 

3. Er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de 

verplichting. 

Beoordeling: 
1. Jubileumuitkeringen zullen vermoedelijk voor Hercules een in rechte 

afdwingbare verplichting zijn, op grond van de (collectieve) 

arbeidsovereenkomst; 
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2. De uitstroom van middelen vindt uitsluitend plaats voor zover een 

personeelslid blijft werken tot het moment dat hij/zij voor een uitkering in 

aanmerking komt; 

3. Er zal dus een inschatting moeten worden gemaakt van de ‘blijfkans’ van 

personeel. Dit is zeker mogelijk op basis van ervaringen uit het verleden. De 

omvang van de uitstroom van middelen is weliswaar onzeker, maar 

betrouwbaar te schatten. 

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, is het opnemen van een voorziening 
voor jubileumuitkeringen voorgeschreven. 

 
 
Gevraagd Jubileumuitkeringen (26 minuten) 
 
3b Beschrijf de bestuurlijke informatieverzorging rond het bijhouden van deze 

voorziening (dotaties en onttrekkingen) zodat er op elk moment een 
betrouwbaar inzicht kan worden gegeven in de toekomstige verplichtingen 
voor jubileumuitkeringen. Besteed hierbij uitsluitend aandacht aan de 
volgende onderdelen: 

1   De preventieve maatregelen van interne controle: 

 Begroting en normen  

 Functiescheiding (toelichten; noem de afdeling en  

de belangrijkste werkzaamheden van deze afdeling) 

 
Uitwerking 

 

 Begroting en normen  (3 punten)                                                                    

In de kostenbegroting is rekening gehouden met de kosten van de jubileum-
uitkeringen en de opname in de uurtarieven van het personeel. Norm ten 
aanzien van te gebruiken discontovoet. Norm ten aanzien van bedragen voor 
jubileumuitkeringen. Normen met betrekking tot verwacht verloop personeel. 

 

 Functiescheiding (4 punten) 

-HRM (personeelszaken) is verantwoordelijk voor aanname en ontslag. Dit is 
de basis voor de mutaties zoals opgenomen in het personeelsbestand. 
-Finance en Control:   

o Financiële administratie die op basis van gegevens van HRM de 
mutaties registreert in het Jubileumuitkeringenbestand. 

o Salarisadministratie die de jubileumuitkeringen verwerkt in de 
salarisadministratie. 

o Hoofd financiële administratie controleert: 
- of toevoegingen en afnamen in het personeelsbestand 

volledig en juist zijn en  
- de toevoegingen aan de voorziening op volledigheid op basis 

van het personeelsbestand en toegezegde rechten op een 
jubileumuitkering en  
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- de juistheid van de onttrekkingen wordt gecontroleerd; zijn de 
bedragen volgens de toegezegde bedragen en heeft een 
personeelslid er recht op.  

 
2  Een beschrijving van de belangrijkste vastleggingen die tot wijzigingen van de 

Voorziening jubileumuitkeringen leiden. Noem rond het bijhouden van deze 
voorziening de relevante gebeurtenissen, de functionarissen die daarvoor 
verantwoordelijk zijn, de daarbij relevante bestanden en de noodzakelijke 
gegevens. (6 punten: 2 per goed element) 

 
Antwoordindicatie 

 Bij aangaan van dienstverband mutatie personeelsbestand door HRM  
(personeelsnummer, datum in dienst, omvang dienstverband). Op basis 
van deze mutatie of kopie arbeidscontract werkt de Finance en Control het 
Jubileumuitkeringenbestand bij: personeelsnummer, contante waarde van 
verwachte jubileumuitkeringen rekening houdend met verloop etc. Komt 
ten laste van Winst- en verliesrekening. 

 

 Bij beëindiging dienstverband mutatie personeelsbestand door HRM 
(personeelsnummer, datum in dienst, omvang dienstverband). Op basis 
van deze mutatie of kopie ontslagbrief werkt de Finance en Control het 
Jubileumuitkeringenbestand bij: personeelsnummer, contante waarde van 
verwachte jubileumuitkeringen. Valt vrij in de Winst- en verliesrekening. 

 

 Bij doen van uitkering. Salarisadministratie bereidt maandelijks met behulp 
van de jubileumregeling en de gegevens uit het personeelsbestand een 
lijst met uit te keren jubileumuitkeringen voor. Hoofd Finance en Control 
controleert deze. Directie autoriseert. Finance en Control werkt het 
Jubileumuitkeringenbestand bij voor deze onttrekking: personeelsnummer, 
jubileumuitkering. 

 
3  De repressieve maatregelen van interne controle: noem twee 

verbandscontroles en één detailcontrole. 
 

(5 punten: 2 per goed verband en 1 voor de detailcontrole) 
 
Antwoordindicatie 

Verbandscontroles: 

 Opboeking Jubileumuitkeringenbestand wegens afgesloten 
arbeidscontracten = Opboeking personeelsbestand X CW van te 
verwachten jubileumuitkeringen. 

 Afboeking Jubileumuitkeringenbestand wegens verrichte uitkeringen = 
Afboeking bank 

 Afboeking Jubileumuitkeringenbestand wegens beëindiging dienstverband 
= Afboeking personeelsbestand X CW van te verwachten 
jubileumvieringen. 

 (Jubileumuitkeringbestand t ) X (1+discontovoet) = 

Jubileumuitkeringenbestand t +1 rekening houdend met bovengenoemde 

mutaties. 
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Detailcontroles 

 Volledigheid toevoegingen Jubileumuitkeringenbestand met behulp van 
jubileumregeling en getekende arbeidscontracten. 

 Juistheid onttrekkingen Jubileumuitkeringenbestand met behulp van 
ontslagbrieven en verrichte uitkeringen. 

 Juistheid van de contante waarde berekening. Klopt de discontovoet, klopt 
de berekening. 

 
Vraag 4 Deelnemingen en goodwill (15 minuten) 
 
De goodwill die bij de aankoop van deelnemingen wordt betaald, wordt door 
Hercules geactiveerd en afgeschreven over een periode van 20 jaar, zijnde de 
geschatte economische levensduur. Jaarlijks wordt de economische levensduur en 
de afschrijvingsmethode beoordeeld. Gezien de slechte resultaten van de 
deelnemingen over de afgelopen jaren heeft Hercules in 2014 een bijzondere 
waardevermindering op de geactiveerde goodwill overwogen. 
 
4a  Geef aan in welke omstandigheid Hercules Bouw Holding NV volgens de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving verplicht is een bijzondere 
waardevermindering toe te passen op de geactiveerde goodwill. 

 
(6 punten) 
Handboek Deloitte 2014 pag. 115: In sommige gevallen kan het zijn dat de 
activiteiten waarvoor goodwill is betaald geen of minder toekomstige 
economische voordelen opleveren. In dat geval wordt door de verkrijgende 
partij getoetst of voor de goodwill sprake is van een bijzondere 
waardevermindering in overeenstemming met RJ 121. 
 
 

4b Welk specifiek voorschrift geven de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving in 
het geval dat Hercules Bouw Holding NV de economische levensduur van de 
goodwill langer inschat dan 20 jaar?  

 
(4 punten) 
Handboek Deloitte 2014 pag. 116: In dat geval moet vanaf het moment van 
verwerking ten minste aan het einde van elk boekjaar een schatting worden 
gemaakt van de realiseerbare waarde, zelfs als er geen indicatie is van een 
bijzondere waardevermindering (RJ 216.230).  
 
 
 

Vraag 5 Automatisering (24 minuten) 

5a Noem twee relevante general controls bij Hercules Systeembouw BV en 
beschrijf kort de toepassing.  

(4 punten: 2 per control en toepassing) 
Logische toegangsbeveiliging door middel van username en password op basis van 

de geldende functiescheiding (ook te noemen als application control) 
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Security controls: voorkomen dat bestanden geïnfecteerd raken met virussen etc. 
 
Back-up en recovery-procedures om te voorkomen dat Hercules Systeembouw BV 

haar gegevens kwijtraakt. 

Changemanagement procedures om te voorkomen dat Hercules Systeembouw BV 
werkt met systemen en programma’s waar gebruikers niet mee kunnen en 
willen werken, en dat systemen en programma’s worden getest voordat ze in 
gebruik worden genomen. Voorkomen van fouten in gegevens. 

5b Geef twee relevante application controls ten aanzien van de productiemodule 
bij Hercules Systeembouw BV. Motiveer de relevantie door een concrete 
toepassing te geven van deze application controls voor de productiemodule. 

(4 punten: 2 per control en toepassing) 
 
Antwoordindicatie 
- Invoercontroles zoals bestaanscontroles (bestaat de productcode), 

redelijkheidscontroles (geen werkelijk materiaal dat meer dan 10 keer de 
standaardcalculatie is), verplichte invoervelden. 

- Verwerkingscontroles: Projectbestand status ingepland  status onderhanden + 
nog niet in uitvoering  opgeleverd + nog in uitvoering 

- Communication controls: Maatregelen om betrouwbare vastlegging van uren op 
locatie mogelijk te maken. 

 
5c  Stel een competentiematrix op voor het productieorderbestand bij Hercules 

Systeembouw BV waaruit blijkt wie, welke bevoegdheden (muteren, 
raadplegen) heeft ten aanzien van de in het productieorderbestand 
opgenomen gegevens. Maak daarbij gebruik van het onderstaande schema. 

 Bedrijfs-
bureau 

Productie- 
medewerkers 

Magazijn- 
meester 

Kwaliteits- 
controle 

Financiële 
administratie 

Productieorder-
nummer 

     

Artikelcode      

Aantal te 
produceren 

     

Datum en 
tijdstip in 
productie 

     

Gepland 
gereed 

     

Toegestane 
verbruiken 

     

Werkelijke 
manuren 

     

Werkelijke 
machine-uren 

     

Werkelijk 
materiaal 
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Datum en 
tijdstip gereed 

     

Aantal 
goedgekeurd 

     

 

(8 punten) 

 Bedrijfs-
bureau 
2 punten 

Productie- 
Medewer 
kers 
2 punten 

Magazijn 
meester 
1punt 

Kwaliteits- 
controle 
1 punt 

Financiële 
administratie 
2 punten 

Productieorder-
nummer 

M R  R R 

Artikelcode M R R R R 

Aantal te 
produceren 

M R  R R 

Datum en 
tijdstip in 
productie 

M R   R 

Gepland 
gereed 

M R R  R 

Toegestane 
verbruiken 

M R   R 

Werkelijke 
manuren 

R M   R 

Werkelijke 
machine-uren 

R M   R 

Werkelijk 
materiaal 

R M M  R 

Datum en 
tijdstip gereed 

R M R R R 

Aantal 
goedgekeurd 

R R R M R 

 
Vraag 6 Continuïteit (10 minuten) 
 
In de grondslagen voor de financiële verslaggeving geeft Hercules aan dat niet 
langer wordt voldaan aan de financieringsvoorwaarden van de bank. Gezien de 
slechte situatie in de bouw en het daaruit voortvloeiende verlies is het niet 
verwonderlijk dat Hercules niet langer voldoet aan alle door de bank gestelde ratio’s. 
Desondanks zijn de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling 
gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling. 
 
6a Geef aan waar in de wet de continuïteitsveronderstelling is opgenomen. 

 
(4 punten) 
BW 2 titel 9 Artikel 384 lid 3 inzake de veronderstelling van voortzetting van 
activiteiten. 
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De bank heeft een zogenoemde “waiver” afgegeven. Dit doet de bank als zij een 
voortzetting van de lening mogelijk acht. De kredietverlening wordt dan 
gecontinueerd totdat de heronderhandeling over de kredietverlening is afgerond. 
 
6b Geef aan waar in de geconsolideerde jaarrekening 2014 het effect van deze 

waiver zichtbaar is. 
 
(3 punten) 
Tot het moment van heronderhandeling over de financiering is de langlopende 
schuld aan de kredietinstelling opeisbaar en krijgt een kortlopend karakter. 
Overheveling van langlopende naar kortlopende schuld is in 2014 zichtbaar 
gemaakt in de jaarrekening. 

 
 
Vraag 7 Controleverklaringen (15 minuten) 
 
In deel 2, punt 2.3 wordt vermeld dat het R. de Vreede RA verboden is de voorraad 
te inventariseren op Sint Maarten. Geef aan wat de mogelijke consequenties zijn 
voor het oordeel van de accountant over de jaarrekening van de Hercules Groep NV. 
 
 
Consequenties: 
- (4 punten) De accountant gaat na of het bestaan van de voorraden op andere 

wijze kan worden gecontroleerd, misschien door afloopcontrole. 
- Zo ja, en verder geen afwijkingen dan een goede keurende controleverklaring. 
- (3 punten) Zo nee, dan is sprake van een subjectieve verhindering. Op basis van 

NV COS 705 artikel 13a geeft de accountant een controleverklaring met 
beperking als de voorraden op Sint Maarten van materieel belang zijn maar niet 
diepgaand.  

- (3 punten) Hij overweegt de opdracht terug te geven als de voorraad van 
diepgaand belang is voor de jaarrekening als dat volgens wet- en regelgeving 
mogelijk en uitvoerbaar is en eventueel een controleverklaring met 
oordeelonthouding als het teruggeven van de opdracht niet mogelijk is. NV COS 
705 artikel 13b. 


